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ВСТУП 
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Моніторинг транспортних 

потоків та дорожнього середовища» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра спеціальності «Будівництво та 
цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 
знань та практичних навичок про транспортні потоки, інтенсивність ішвид-
кість транспортних потоків та вплив їх на дорожнє середовище. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Моніторинг транспортних пото-
ків та дорожнього середовища» є складовою частиною циклу фундаменталь-
них дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю «Будівництво та 
цивільна інженерія». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Організація руху», «Безпека руху», 
цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної ро-
боти на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконання пос-
тавлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України.  

Анотація 
Підготовка фахівців з моніторингу транспортних потоків та дорожнього 

середовища є невід’ємним складником формування в них професійної компе-
тентності та майстерності. Програма навчання передбачає ознайомлення з 
методами дослідження транспортних потоків та методиками оцінки впливу 
транспорту на навколишнє середовище. 

Курс дисципліни «Моніторинг транспортних потоків та дорожнього сере-
довища» носить міждисциплінарний характер і передбачає використання 
сучасних технологій навчання міжкультурної комунікації, є одним із спосо-
бів поєднання курсів теоретичного та практичного циклів із дисциплінами 
фахової підготовки студентів.  

Ключові слова: транспортні потоки, інтенсивність руху, швидкість руху, 
забруднення. 

Abstract 
Training of specialists in monitoring traffic flows and road environment is an 

integral part of the formation of their professional competence and skills. The 
training program provides an introduction to the methods of studying transport 
flows and methods of assessing the impact of transport on the environment. 

The course "Monitoring of traffic flows and road traffic" is interdisciplinary 
and involves the use of modern technologies for intercultural communication 
training, is one way to combine courses in theoretical and practical cycles with the 
disciplines of professional training of students. 

Key words: traffic flows, traffic intensity, traffic speed, pollution. 
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1.Опис навчальної дисципліни 
„Моніторинг транспортних потоків та дорожнього середовища” 

Найменування показ-
ників 

Галузь знань, спеціаль-
ність, спеціалізація, 
рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів: 4 
 

Галузь знань: 
19 „Архітектура та 

будівництво” 

Вибіркова 
(скорочений термін навчан-

ня) 
Спеціальність 192 „Бу-
дівництво та цивільна 

інженерія”  
Модулів: 1 
 

Спеціалізація 
 „Автомобільні дороги і 

аеродроми” 
 

Рік підготовки 
3-й 4-й 

Змістових модулів: 2 Семестр 

5-й 7-й 
Лекції 

22 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 

20 год. 10 год. 
Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 
Загальна кількість го-
дин: 120 

78 год. 108 год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчан-
ня: 
аудиторних – 4; 
самостійної роботи 
студента – 4. 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

Вид контролю 

5-й семестр – 
залік. 

7-й семестр – 
залік. 

 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 
і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 35% до 65%; 
для заочної форми навчання – 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами загаль-

них знань про всі види моніторингу транспортних потоків, сфери їх викорис-
тання, можливості та перспективи розвитку, оволодіння знаннями стосовно 
взаємодії транспорту з іншими галузями господарства, а також студентами 
загальних знань про всі види моніторингу дорожнього середовища. 

Фахівець повинен знати: 
• основні поняття до положення  теорії  моніторингу транспортних по-

токів та дорожнього середовища; 
• ознайомитися з основними математичними моделями транспортних 

потоків та їх складових частин транспорту; 
Фахівець повинен вміти: 
• самостійно працювати зі спеціальною науковою та нормативно-

технічною літературою; 
• використовувати знання  по теорії транспортних потоків при вирі-

шенні практичних задач; 
• застосовувати моделювання при побудові, розрахунку та аналізу за-

дач оцінки ефективності функціонування  автомобільних доріг; 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І (Моніторинг транспортних потоків) 
 

Тема 1. Проблеми дорожнього руху у світі. Історія виникнення та ро-
звитку теорії моніторингу транспортних потоків. 

Вступ. Мета і задачі курсу “Моніторинг транспортних потоків”. Історія 
виникнення та розвитку теорії моніторингу транспортних потоків. Терміни, 
поняття та визначення моніторингу транспортних потоків. 

Тема 2. Аналіз руху транспортних потоків. Параметри, що характери-
зують  транспортні і пішохідні потоки. 

Актуальність, мета та задачі моделювання. Гідродинамічні моделі транс-
портного потоку. Стохастичні моделі. Класифікація  фаз потоку. Затримки 
транспортних засобів. 

Тема 3. Елементи імітаційного моделювання в дослідженні  транспор-
тних потоків та систем. 

Вихідні передумови імітаційного  моделювання. Постановка задачі та ви-
хідні дані для моделювання. Ентропійний підхід в дослідженні транспортних 
систем. Застосування  гравітаційного підходу в дослідженні транспортних 
систем. 

Тема 4. Транспортні мережі. 
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Типові схеми та моделі транспортних мереж. Основні характеристики та 
критерії оптимізації транспортних мереж. Розрахунок оптимізації щільності 
транспортної мережі. 

Тема 5. Методи підвищення  пропускної  та провізної здатності  тран-
спортних мереж. 

Пропускна здатність автомобільних доріг та перехресть. Пропускна здат-
ність затяжних спусків, обмежених світлофорами. Привізна здатність в пере-
різі перегону. Провізна здатність зупинок. 

Тема 6. Маршрути  та маршрутні системи транспортних мереж. 

Класифікація маршрутів. Критерії оптимізації та основні характеристики 
маршрутних систем. Принципи маршрутизації транспортних мереж. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ (Моніторинг дорожнього середовища) 
 
Тема 7. Загальні дані. Поняття про транспортне середовище. Поняття 

по ОВНС. Нормативні документи. 
Збір інформації про стан транспортного середовища. 
Джерела інформації. Вихідні дані для вишукувань. Доcлідження стану на-

вколишнього середовища по довжині автомобільної дороги. 
Тема 8. Впливи на навколишнє середовище.  
Перелік впливів на навколишнє середовище автомобільних доріг  мосто-

вих переходів на навколишнє середовище. Перелік заходів, що рекоменду-
ються, по приведенню пришляхової смуги в стан, що забезпечує оптимальні 
умови руху, екологічне благополуччя населення і захист навколишнього 
середовища. Пропозиції по розробці програми виробничого моніторингу 
реалізації планованих заходів щодо розвитку автомобільної дороги і плану 
після проектного екологічного аналізу. 

Тема 9. Методи оцінки рівня впливу на навколишнє середовище. За-
хисні заходи. 

Шкідливі викиди автомобільного транспорту. Види викидів: тверді (сви-
нець, вуглець, кадмій, цинк), газоподібні (оксид вуглецю, вуглеводні, окис 
азоту, сполуки свинцю). 

Тема 10. Впливи на геологічне та гідрогеологічне середовище, оцінка 
рівня шуму. 

Вплив будівництва насипів та виїмок на рівень грунтових вод. Забруднен-
ня водоймищ поверхневими стічними водами. Впливи зміни режиму стоку 
поверхневих вод. Заболочення територій. Ерозія ґрунту. Виникнення ярів. 
Оцінка і врахування ландшафтних умов. Естетичний вплив будівництва ав-
томобільної дороги на середовище. Вплив утвореного пилу. Розрахунок. 
Гранично допустимі рівні шуму. Вібрація. Електромагнітне випромінювання. 
Захист. 
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Тема 11. Моніторинг впливу автомобільних доріг на тваринний та 
рослинний світ. Оцінка негативного впливу на зелені насадження, угіддя, 
сільськогосподарське виробництво. Вплив на навколишнє середовище місць 
відпочинку вздовж доріг. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

∑ у тому числі ∑ у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

Змістовний модуль І (Моніторинг транспортних потоків) 
Тема 1. Проблеми дорож-
нього руху у світі. Історія 
виникнення та розвитку 
теорії моніторингу транс-
портних потоків. 

10 2 - - - 8 10 - - - - 10 

Тема 2. Аналіз руху тран-
спортних потоків. Пара-
метри, що характеризу-
ють транспортні і пішохі-
дні потоки. 

11 2 2 - - 7 11 1 1 - - 9 

Тема 3. Елементи іміта-
ційного моделювання в 
дослідженні транспорт-
них потоків та систем. 

11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Тема 4. Транспортні ме-
режі. 

11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Тема 5. Методи підви-
щення пропускної та про-
візної здатності транспо-
ртних мереж. 

11 2 2 - - 7 11 - 2 - - 9 

Тема 6. Маршрути та ма-
ршрутні системи транс-
портних мереж. 

11 2 2 - - 7 11 - 2 - - 9 

Змістовний модуль ІІ (Моніторинг дорожнього середовища) 
Тема 7. Загальні дані. По-
няття про транспортне 

11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 
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середовище. Поняття по 
ОВНС. Нормативні доку-
менти. 
Тема 8. Впливи на навко-
лишнє середовище. 

11 2 2 - - 7 11 1 1 - - 9 

Тема 9. Методи оцінки 
рівня впливу на навколи-
шнє середовище. Захисні 
заходи. 

11 2 2 - - 7 11 - 2 - - 9 

Тема 10. Впливи на геоло-
гічне та гідрогеологічне 
середовище, оцінка рівня 
шуму. 

11 2 2 - - 7 11 - 2 - - 9 

Тема 11. Моніторинг 
впливу автомобільних 
доріг на тваринний та 
рослинний світ. 

11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Разом годин 120 22 20 - - 78 120 6 6  - 108 

5. Теми практичних занять 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Аналіз руху транспортних потоків. Пара-
метри, що характеризують транспортні і пішохід-
ні потоки. 

2 1 

2 Тема 2. Елементи імітаційного моделювання в 
дослідженні транспортних потоків та систем. 

2 - 

3 Тема 3. Транспортні мережі. 2 - 

4 Тема 4. Методи підвищення пропускної та провіз-
ної здатності транспортних мереж. 

2 2 

5 Тема 5. Маршрути та маршрутні системи транспо-
ртних мереж. 

2 2 

6 Тема 6. Загальні дані. Поняття про транспортне 
середовище. Поняття по ОВНС. Нормативні до-
кументи. 

2 - 

7 Тема 7. Впливи на навколишнє середовище. 2 1 
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8 Тема 8. Методи оцінки рівня впливу на навколиш-
нє середовище. Захисні заходи. 

2 2 

9 Тема 9. Впливи на геологічне та гідрогеологічне 
середовище, оцінка рівня шуму. 

2 2 

10 Тема 10. Моніторинг впливу автомобільних доріг 
на тваринний та рослинний світ. 

2 - 

Всього годин 20 10 
 

6. Самостійна робота студентів 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчан-

ня: 
21 година (0,5*(22+20)) – підготовка до аудиторних занять; 
24 години (4*6,0 мод. EКTС) – підготовка до модульних контрольних захо-
дів; 
33 години – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних за-
нять. 

 
6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Проблеми дорожнього руху у світі. Історія 
виникнення та розвитку теорії моніторингу тран-
спортних потоків. 

8 10 

2 Тема 2. Аналіз руху транспортних потоків. Пара-
метри, що характеризують транспортні і пішохід-
ні потоки. 

7 9 

3 Тема 3. Елементи імітаційного моделювання в 
дослідженні транспортних потоків та систем. 

7 11 

4 Тема 4. Транспортні мережі. 7 11 

5 Тема 5. Методи підвищення пропускної та провіз-
ної здатності транспортних мереж. 

7 9 

6 Тема 6. Маршрути та маршрутні системи транспо-
ртних мереж. 

7 9 

7 Тема 7. Загальні дані. Поняття про транспортне 
середовище. Поняття по ОВНС. Нормативні до-
кументи. 

7 11 

8 Тема 8. Впливи на навколишнє середовище. 7 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

9 Тема 9. Методи оцінки рівня впливу на навколиш-
нє середовище. Захисні заходи. 

7 9 

10 Тема 10. Впливи на геологічне та гідрогеологічне 
середовище, оцінка рівня шуму. 

7 9 

11 Тема 11. Моніторинг впливу автомобільних доріг 
на тваринний та рослинний світ. 

7 11 

Всього годин 78 108 

Звіт про самостійну роботу складається у вигляді есе з кожної теми на па-
пері формату А4 (есе – звіт невеликого обсягу і вільного змісту, в якому ви-
кладено погляди автора на конкретну проблему чи питання). Роздрукування – 
принтерне. Поля стандартні. Усі звіти можуть бути зброшуровані в один.  

7. Методи навчання 
 

При викладенні навчальної дисципліни використовуються такі інформа-
ційно-ілюстративні методи навчання: 

- проведення лекційних і практичних занять у вигляді копій на світло про-
зорій основі, учбових кінофільмів і плакатів; 

- розв’язування типових задач із складанням розрахункових схем; 
- виконанням індивідуального навчально-дослідного завдання, що супро-

воджується ознайомленням із реальними проектами, розробленими проект-
ними організаціями, у тому числі в комп’ютерному варіанті із застосуванням 
сучасного програмного забезпечення. 
 

8. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу вико-
ристовуються такі методи оцінювання знань: 
- поточне тестування після вивчення кожного змістовного модуля; 
- оцінювання самостійної роботи; 
- оцінювання розрахунково-графічної роботи; 
- підсумковий тестовий залік. 

Для встановлення рівня знань використовується система із 100-бальною 
шкалою оцінювання. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 100 
9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 

Т1, Т2, …, Т11 – теми змістовних модулів. 
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Шкала оцінювання 
Сума балів за всі форми навчальної 

діяльності 
Оцінка в КТСОНП 

90 – 100 зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 незараховано з можливістю повторного 

складання 
0-34 незараховано з обов’язковим повтор-

ним вивченням дисципліни 
 

10. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Моніторинг транспорт-

них потоків та дорожнього середовища” включає: 
- інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дис-

ципліни (ІКНМЗД); 
- опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
- опорний конспект лекцій на електронному носії; 
- комплект прозірок (ксерокопій); 
- відеофільми та відео фрагменти; 
- друкований роздатковий матеріал; 
- МВ 053-102 Методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни “Моніторинг дорожнього середовища” студе-
нтами напряму підготовки «Будівництво» за професійним спрямуванням 
„Автомобільні дороги та аеродроми” 6.060101 /Альтман В.В./ Рівне, НУВГП, 
2012 - 23с; 

- 2. МВ 053-106 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи на тему «Характеристика дорожнього руху і параметри 
транспортних потоків» з дисципліни «Моніторинг транспортних потоків» 
студентами напряму 6.060101  «Будівництво» денної та заочної форм на-
вчання / О.Б.Потійчук, Л.М.Піліпака. – Рівне: НУВГП, 2013.- 18с; 

- 3. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему: «Те-
хнічний облік і паспортизація вулиць, доріг та штучних споруд» з дисципліни 
«Моніторинг транспортних потоків та навколишнього середовища» студен-
тами спеціальності 7.06010105 "Автомобільні дороги та аеродроми" денної та 
заочної форм навчання / С.Л. Кусковець. – Рівне: НУВГП, 2014. – 24 с. 

 
11. Рекомендована література 

Базова 
1. Семенов В.В. Математическое моделирование динамики транспо-

ртных потоков  мегаполиса.М. ИПМ им.Келдыша РАН – 2004 45с. 
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2. Горбачев П.Ф., Дмитриев И.А. Основы теории транспортных сис-
тем. Учебное пособие для вузов направления “Транспортные технологии” 
. Х. ХНАДУ, 2002 – 209 с. 

3. Пальчик А.М. Транспортні потоки/Монографія.- К.: НТУ, 2010. – 
171 с.: іл. 

4. Методи оцінки екологічних втрат / За ред. Я. Г. Мельника та 
О. І. Карінцевої. — Суми: Універс. книга, 2004. —288 с. 

5. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного 
середовища: Навч. посіб. — 2-е вид., стер. — К.: Т-во «Знання», КОО, 
2002. — 203 с.  

 
Допоміжна 

1. Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології: Підручник / 
Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С. Фурдуй. — К.: Либідь, 1993. — 304 с. 
2. Брайловский Н.О.,Грановский  Б.И. Моделирование  транспорт-
ных систем М. Транспорт,19768 – 125с. 
3. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управления ими (перевод 
с англ.) М. Транспорт, 1972-424с. 
4. Брайловский Н.О.,Грановский  Б.И. Моделирование  транспорт-
ных систем М. Транспорт,19768 – 125с. 

 

12. Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського / [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http.//www.nbuv.gov.ua/ 
2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Елект-

ронний ресурс]. - Режим доступу: http.//www.cbs.rv.ua/ 
3. Наукова бібліотека НУВГП – (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Елек-

тронний ресурс]. - Режим доступу: http.//www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php).  
 
Програму склав: 
 
к.т.н. доцент кафедри АДОіФ    Супрунюк В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


